
 

Överbeläggningar är en av de största utmaningarna som regionen har och som leder till stora 
konsekvenser för våra medborgare. Överbeläggningar, utlokaliseringar och stängda 
vårdplatser på grund av personalbrist finns på flera sjukhus. När det gäller antal 
överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser ligger Västra Götaland över rikssnittet. 
Kungälvs sjukhus och NU-sjukvården har högst tal i regionen. Det är väl känt att 
utlokaliseringar och överbeläggningar för med sig större risk för vårdskador. Det finns också 
rapporter om överbeläggningar och rapporterade skador inom vården i VGR.

Tillgängligheten är fortsatt ett problem inom hälso- och sjukvården i Västra 

Götalandsregionen. Personalbristen gör att regionen får stänga vårdplatser, vilket i sin tur 

leder till överbeläggningar och utlokaliseringar. Svårigheter att rekrytera och behålla 

kompetenser är som sagt en stark bidragande faktor och det finns ett nära samband mellan 

arbetsmiljö och patientsäkerhet. Därför bör kompetensförsörjningen, beläggningsgrad, 

vårdplatssituation samt arbetsmiljö beaktas för att skapa förutsättningar för ett framgångsrikt 

förbättringsarbete. Från patientberättelsen Västra Götalandsregionen 2017 går det att utläsa 

att ”patientsäkerhetsarbetet i Västra Götalandsregionen har i grunden en nollvision vad gäller 

vårdskador och ett långsiktigt regiongemensamt mål om en hälso- och sjukvård som ges med 

högsta kvalitet och patientsäkerhet”.  

Somatisk slutenvård för vuxna är ett av områdena där medelbeläggningsgraden var fortsatt 

hög sommaren 2017 (98 %) jämförbart med sommaren 2016 (99 %) vilket ökar risken för 

vårdskador. Den höga beläggningsgraden i regionens olika verksamheter är sannolikt 

bidragande till ökningen av vårdskador, som till exempel trycksår, fallskador, 

urinvägsinfektioner och olika läkemdelsskador. Kostnaderna för vårdskadorna uppgick till 

600 miljoner kr. Det har även blivit en ökning av vårdagar för patienter, från 6 dagar till 14 

dagar på grund av problematiken. Den moderatledda majoriteten inte har lyckats lösa dessa 

allvarliga problem. Åtgärder mot överbeläggningar bör ses som ett prioriterat område för att 

stärka skyddet mot vårdskador.  

 

Mot bakgrund av ovan nämnda är mina frågor till Hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande 

Jonas Andersson (L) följande: 

 

 



 

 


